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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 164 / 17.11.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 15 / 17.11.2022 г. 

 

 

Относно: Определяне съдържанието на изявлението на представителя на 

общината в Общото събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по отношение на даване 

на съгласие Община Елена да придобие чрез покупко-продажба на 500 броя 

дружествени дяла, притежавани от съдружника „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ" – ЕЛЕНА“ ЕООД (в несъстоятелност) 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка чл. 718, ал. 2 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1,   

т. 9 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху 

общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, както и 

общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване с 13 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Елена да придобие чрез покупко-продажба 500 броя 

дружествени дяла в „Хоспис-Елена“ ООД, ЕИК 104684041, притежавани от 

съдружника „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ - ЕЛЕНА“ ЕООД (в 

несъстоятелност), на чиста стойност на активите, равняваща се на 1 235 лв. 

2. Възлага на г-н Валентин Владимиров Гуцов, в качеството му на представител 

на община Елена в Общото събрание на „Хоспис - Елена“ ООД, да предложи и 

гласува в Общото събрание на дружеството следните решения: 

2.1. Даване съгласие Община Елена да придобие чрез покупко-продажба 500 

броя дружествени дяла в „Хоспис-Елена“ ООД от съдружника „МБАЛ   

„Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ" – ЕЛЕНА“ ЕООД (в несъстоятелност), и във 

връзка с това – освобождаване на съдружника „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР 

МОЛЛОВ" – ЕЛЕНА“ ЕООД (в несъстоятелност) от членство в 

дружеството „Хоспис - Елена“ ООД. 

 

 



 

 

2.2. Изменяне правно-организационната форма на „Хоспис - Елена“ ООД от 

„Дружество с ограничена отговорност“ в „Еднолично дружество с 

ограничена отговорност“ с фирма „Хоспис - Елена“ ЕООД, породено от 

придобиването на дяловете по т. 2.1. от настоящото решение. 

2.3. Приемане на нов учредителен акт на „Хоспис – Елена“ ЕООД, отразяващ 

настъпилите промени. 

 
 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


